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Taxa de desemprego é de 12,2% no trimestre até outubro, 
mostra IBGE  
 
Por Bruno Villas Bôas RIO - (Atualizada às 9h44)  
A taxa de desemprego encerrou o período de agosto a outubro em 12,2%, conforme 
pesquisa divulgada nesta quintafeira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  
 
O resultado ficou 0,4 ponto percentual acima do registrado no mesmo período do ano 
passado (11,8%) e 0,6 ponto percentual abaixo do período de maio a julho deste ano 
(12,8%). O IBGE considera essas bases de comparações as mais corretas 
estatisticamente.  
 
A taxa ficou em linha com a média das projeções de 22 instituições financeiras e 
consultorias ouvidas pelo Valor Data. A previsão, na média, era que a taxa seria de 12,2% 
no período, um pouco melhor que o apurado no trimestre encerrado em setembro (12,4%). 
O intervalo ia de 12,1% até 12,5%.  
 
Segundo a pesquisa, país tinha 90,677 milhões de pessoas ocupadas de agosto a 
outubro, aumento de 1% frente ao trimestre imediatamente anterior deste ano. Isso 
representava 868 mil de pessoas a mais empregadas (formal ou informalmente). 
Confrontado ao mesmo intervalo de 2016, o contingente de ocupados subiu 1,8%, o que 
significa 1,662 milhão de pessoas a mais trabalhando.  
 
Desta forma, a população desempregada — formada por pessoas que procuraram 
emprego, sem encontrar — somou 12,74 milhões, 4,4% abaixo do trimestre encerrado em 
julho. Isso significa que 586 mil pessoas saíram da fila de emprego. O número de 
desempregados ainda é 5,8% maior, no entanto, do que no mesmo período de 2016 
(acréscimo de 698 mil pessoas).  
 
Somados empregados e desempregados, a chamada força de trabalho cresceu 0,3% de 
agosto a outubro, em relação aos três meses anteriores, para 104,3 milhões. Na 
comparação ao igual trimestre de 2016, o incremento foi de 2,3%, o que representa 2,36 
milhões de pessoas a mais na força de trabalho.  
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Rendimento  
 
Com a melhora do mercado do trabalho e inflação baixa, os trabalhadores empregados 
perceberam um ganho real de seus salários no período de agosto a outubro, na 
comparação aos três meses anteriores.  
 
O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos foi de R$ 2.127 no 
trimestre encerrado em outubro, 0,4% acima do período de maio a julho deste ano (R$ 
2.119). Perante um ano antes (R$ 2.076), foi registrada uma alta de 2,5%.  
 
Para o IBGE, estatisticamente, não houve variação.  
 
Os empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada perceberam aumento 
de 0,5% de sua renda real no trimestre encerrado em outubro, para R$ 2.048. Os 
trabalhadores sem carteira assinada tiveram um aumento ainda maior da renda, de 4,1%, 
para R$ 1.253.  
 
A maior renda é dos empregadores, como donos de negócios, que tinham renda média 
mensal de R$ 5.492 no trimestre encerrado em outubro, aumento de 0,1%.  
 
Já a massa de rendimento real habitualmente recebida por pessoas ocupadas (em todos 
os trabalhos) somou R$ 189,827 bilhões de agosto a outubro deste ano, 1,4% maior do 
que em igual período de 2016 e 4,2% maior do que nos três meses anteriores. 
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Alumínio alimenta geração de empregos  
 
Por Juan Garrido  
Além da mineração de bauxita, o Estado do Pará tem produção não só de alumina, como 
de alumínio primário e de cabos de alumínio para a distribuição de energia. "O Pará é 
abençoado pelas reservas de bauxita de excelente qualidade", afirma Milton Rego, 
presidente executivo da Associação Brasileira de Alumínio (Abal). Ele diz que o Estado 
também se beneficia pela posição geográfica mais próxima dos principais mercados do 
mundo. "O Pará tem a condição de ser um polo minerador, gerando desenvolvimento 
sustentável, postos de trabalho e impostos."  
 
De acordo com ele, o alumínio talvez seja o metal com a cadeia produtiva mais 
verticalizada do país. Rego contabiliza que no Brasil, para cada real investido na 
mineração, são gerados R$ 17,68 em toda a cadeia. "Em termos de emprego, cada um 
gerado na mineração significa 35 no universo do setor" , afirma. Três quartos da bauxita 
que é minerada vêm a ser industrializados no próprio país. "No Pará, temos um exemplo 
de integração da cadeia que vai desde a mineração da bauxita até o produto final do 
alumínio". 
 

 



 

4 

Segundo estudos da Abal, a indústria de mineração de alumínio, quando vista a partir de 
uma ótica de sustentabilidade, pode mudar o ambiente em que está inserida. E cita os 
exemplos do Canadá e da Austrália. Para isso, entretanto, há um grande caminho a 
percorrer, começando pelo ambiente regulatório. A posição da entidade é de que é 
"insana" no Brasil a burocracia e a falta de objetividade na obtenção de licenças. O Código 
Mineral, que seria a base para uma previsibilidade nos investimentos, engatinha há mais 
de dez anos e, como é amplamente conhecida, a infraestrutura, que é vital para a 
viabilização de projetos, ainda é precária. Os empresários do setor lembram que a 
mineração compreende investimentos de longa maturação e, portanto, previsibilidade é o 
ponto chave neste processo.  
 
Para Rego, o ano de 2016 foi o final de um movimento de encolhimento de mercado 
considerado o mais drástico na história do alumínio no Brasil. No consumo doméstico de 
produtos transformados de alumínio houve uma redução de 8%, que levou a demanda 
brasileira de produtos de alumínio para os níveis de 2010. "Já 2017, ao que parece, está 
apresentando um início de retomada no mercado brasileiro, puxado por aqueles 
segmentos que foram mais afetados durante essa recessão, em especial, o de 
transportes".  
 
O consumo doméstico de produtos transformados de alumínio no período janeiro-setembro 
apresentou crescimento de 3% com relação ao mesmo período de 2016. Para o ano de 
2017, a Abal espera um crescimento de cerca de 5% comparado ao ano passado, uma 
vez que o quarto trimestre indica sinais ainda mais fortes de recuperação nos principais 
segmentos de consumo.  
 
Pelo lado das grandes empresas, a Hydro, conglomerado industrial norueguês, é a única 
companhia 100% integrada do setor no Brasil. "Além disso, o Brasil é o país no qual a 
Hydro mantém a maior cadeia de valor" , revela Silvio Porto, vice-presidente executivo de 
bauxita e alumina. A companhia está presente em toda cadeia de valor do setor, desde a 
mineração de bauxita, passando pelo refino da alumina, produção primária e extrusão de 
soluções de alumínio. Ele conta que a cadeia produtiva da Hydro no Pará envolve a Hydro 
Paragominas, a Hydro Alunorte e a Albras. A Hydro tem uma posição sólida no mercado 
de bauxita. A maior parte de sua produção é absorvida pela sua cadeia no Brasil.  
 
Segundo Porto, cerca de 11 milhões de toneladas vêm da Hydro Paragominas. Além da 
participação da companhia na mina de bauxita Mineração Rio do Norte, ela tem acordos 
de compra e venda de 40% produção da MRN, equivalente a 7,9 milhões de toneladas em 
2016. "Toda a produção que não é consumida internamente é comercializada para 
terceiros, representando 3,4 milhões de toneladas de bauxita por ano." 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 30/11/2017) 
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Desemprego na metrópole paulista sobe 
 
São Paulo - A taxa de desemprego total na Região Metropolitana de São Paulo passou de 
17,8%, em setembro, para 17,9%, em outubro. Segundo suas componentes, a taxa de 
desemprego aberto variou de 14,5% para 14,8% e a de desemprego oculto, de 3,3% para 
3,1%. 
O contingente de desempregados foi estimado em 1.994 mil pessoas, 6 mil a mais que o 
registrado em setembro, segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão em Convênio 
Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT. 

A taxa de desemprego total é composta pela soma das taxas de desemprego aberto e 
oculto. Pelas taxas de desemprego aberto respondem as pessoas que procuraram 
trabalho nos últimos 30 dias e não exerceram nenhum outro nos últimos sete dias 
anteriores à pesquisa. Já a taxa de desemprego oculto corresponde às pessoas cuja 
situação de desemprego está oculta pelo trabalho precário (os chamados 'bicos') ou pelo 
desalento. Neste caso, não houve procura de trabalho nos últimos 30 dias, mas sim nos 
últimos 12 meses anteriores ao levantamento. 

Redução de postos 

O resultado se deve à redução da ocupação (eliminação de 36 mil postos de trabalho, 
queda de -0,4%), número superior ao decréscimo da população economicamente ativa (30 
mil pessoas saíram da força de trabalho, baixa de -0,3%). 

O nível de ocupação diminuiu em 0,4% e o contingente de ocupados foi estimado em mais 
de 9 mil pessoas. O número de assalariados reduziu em 0,4%, devido ao enxugamento no 
setor público (-4,1%) e, em menor intensidade, no privado (-0,1%). Nesse último, diminuiu 
o número de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada (-0,4%) e não variou o 
daqueles que possuem registro. Apresentou queda também o contingente de autônomos (-
2,1%) e o de empregados domésticos (-0,3%) e cresceu o dos classificados nas demais 
posições (3,7%). 

Entre agosto e setembro de 2017, também tiveram redução os rendimentos médios reais 
dos que estão em ocupação (-1,7%) e assalariados (-1,6%), passando a equivaler a R$ 
2.030 e R$ 2.095, respectivamente. Entre os assalariados do setor privado, destacam-se 
as quedas dos rendimentos no comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas (-2,9%), nos serviços (-2,3%) e na indústria de transformação (-2,0%). 
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Caíram também os rendimentos dos assalariados com e sem carteira de trabalho (-1,6% e 
-4,0%, respectivamente) e dos trabalhadores autônomos (-2,7%). 

Comportamento por setor 

Em relação aos aumentos de postos nos principais setores de atividade, a Indústria 
registrou mais 13 mil cargos, alta de 0,9%; a construção contou mais 7 mil, crescendo 
1,2%; o comércio perdeu 25 mil postos de trabalho, baixa de -1,6%. Serviços também se 
comportou negativamente e registrou menos 31 mil, queda de 0,6%. 

Gabriel Proiete de Souza 

 
 

Rendimento mensal dos 43,5 milhões mais pobres fica em R$ 
747 na média 
 
Levantamento do IBGE mostrou que 1,8 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 
anos trabalhava no Brasil; a maioria estava em situação ilegal e grande parte não era remunerada 
 

 

São Paulo - A renda média de metade dos trabalhadores do País estava abaixo do salário 
mínimo em 2016. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 



 

7 

Domicílios (Pnad), divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Segundo o levantamento, a média dos recebimentos mensais da parcela mais pobre dos 
trabalhadores, composta por cerca de 43,5 milhões de pessoas, estava em R$ 747 no ano 
passado, quando o salário mínimo era de R$ 880. Enquanto isso, o grupo mais rico, 
composto por 1% dos trabalhadores, mantinha rendimento médio de R$ 27.085 por mês. 

Com a pobreza elevada no País, a demanda por programas de distribuição de renda 
continuou grande. No Nordeste, 29,3% dos domicílios receberam recursos do Bolsa 
Família no ano passado. A parcela também foi alta no Norte (27,2%), enquanto Centro-
Oeste (9,4%), Sudeste (6,9%) e Sul (5,4%) tiveram um número menor de residências 
assistidas pelo programa social do governo. 

De acordo com especialista consultado pelo DCI, as reformas trabalhista e previdenciária 
podem ter efeito positivo para reduzir a diferença de renda no País. 

"Se as mudanças na CLT estimularem a formalização do trabalho e a alteração da 
Previdência colocar os funcionários públicos em um patamar mais próximo do setor 
privado, é possível que a desigualdade tenha alguma diminuição no Brasil", afirma Antônio 
Porto Gonçalves, professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Na opinião dele, as principais causas dessa disparidade são a manutenção de um sistema 
tributário regressivo, em que os pobres pagam, proporcionalmente, mais que os ricos; o 
elevado gasto do governo com juros subsidiados; e as despesas "desproporcionais" com 
servidores públicos. 

"Precisamos de três coisas: uma reforma tributária, o fim dos juros subsidiados para 
grandes empresários e a equalização nos pagamentos entre os setores público e privado", 
defende o especialista. 

A análise do IBGE também mostrou que a distância maior entre a renda de pobres e ricos 
estava no Nordeste. Em 2016, o índice Gini, que varia de zero (perfeita igualdade) até um 
(desigualdade máxima), ficou em 0,545 na região, superando os dados de Norte (0,517), 
Sudeste (0,520), Centro-Oeste (0,493) e Sul (0,465). 

Segundo o porta-voz da pesquisa, os níveis de instrução e de formalização no mercado de 
trabalho são menores no Nordeste, o que colabora para os resultados piores da região. 

"E a crise econômica intensificou a perda de empregos com carteira assinada, 
intensificando as diferenças históricas que são encontradas na região", acrescenta Cimar 
Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Para o entrevistado, a 
manutenção dos programas sociais é fundamental para combater a pobreza e a 
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desigualdade no Brasil. "Também é necessário um investimento maior em educação, para 
que as pessoas possam superar a dependência desses programas", diz Cimar. 

Trabalho infantil 

Os dados divulgados ontem pelo IBGE também indicaram que 1,8 milhão de crianças com 
idade entre 5 a 17 anos trabalhavam no Brasil em 2016. Mais da metade delas (54,4%), 
estavam em situação de trabalho infantil, não permitida pela legislação. Isso ocorre 
quando as pessoas têm entre 5 e 13 anos, ou, quando são mais velhas, não possuem o 
registro em carteira. 

Em média, 81,4% das crianças que trabalhavam estavam estudando e a agricultura era o 
setor com maior presença infantil, concentrando 47,6% das pessoas com idade entre 5 e 
13 anos. Já o comércio era o setor que ocupava a maior parte (27,2%) do grupo com idade 
entre 14 aos 17 anos. 

O estudo ainda apontou que apenas 26% das crianças mais novas (5 a 13 anos) recebiam 
remuneração, contra 78,2% do grupo dos adolescentes (14 a 17 anos). Além disso, a 
presença de negros e pardos foi maior no trabalho infantil, representando 71,8% das 
crianças com até 13 anos de idade. 

Disparidades 

Outros problemas relacionados à desigualdade no mercado de trabalho foram mostrados 
pela pesquisa do IBGE. Entre a população ocupada, o rendimento médio mensal foi de R$ 
2.149, mas as mulheres receberam R$ 1.836 em média, valor 22,9% inferior ao visto pelos 
homens (R$ 2.380). A maior distância foi registrada na região Sudeste, onde trabalhadoras 
receberam R$ 2.078, quantia 28,3% menor que a dos homens (R$ 2.897). 

A diferença pela análise racial também foi grande. Em 2016, os brancos tiveram 
rendimentos 30,8% superiores à média nacional (R$ 2.149), enquanto pretos e pardos 
receberam ganhos, respectivamente, 28,0% e 29,1%, inferiores. O ganho médio de 
pessoas brancas (R$ 2.810) foi 45% maior do que o de pretas (R$ 1.547) e pardas (R$ 
1.524). No recorte por nível de instrução, o estudo indicou que os trabalhadores com 
ensino superior completo receberam, em média, R$ 5.189. O valor corresponde a cerca de 
três vezes o que ganharam as pessoas com apenas o ensino médio completo (R$ 1.716) e 
a quase seis vezes o que obtiveram aqueles que não tiveram acesso ao ensino (R$ 884). 

Renato Ghelfi 

 
 
(Fonte: DCI – 30/11/2017) 
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Trabalho intermitente 
 
As forças da recessão e da revolução tecnológica ultrapassam o desejo de empregar todas as 
pessoas em tempo integral 
 
José Pastore *, O Estado de S.Paulo 
O que fazer quando uma sociedade não consegue manter todos os seus cidadãos 
empregados em tempo integral? Outra pergunta: será que todas as pessoas desejam e 
podem trabalhar dessa maneira? 
 
Os mercados de trabalho se modificam a cada dia. Nas recessões econômicas, por 
exemplo, trabalhadores amargam níveis brutais de desemprego. Outros não se adaptam 
às tecnologias que exigem novas habilidades. As forças da recessão e da revolução 
tecnológica ultrapassam o desejo de empregar todas as pessoas em tempo integral. 
 
E, do lado dos trabalhadores, os desejos também variam. Muitos jovens querem trabalhar 
menos tempo para poder estudar mais. Idosos buscam ajustar a sua capacidade laborativa 
a trabalhos mais leves. Mulheres combinam obrigações domésticas com jornadas mais 
curtas. O mesmo ocorre com portadores de deficiência e pessoas com doenças crônicas. 
Ou seja, nem a sociedade pode empregar todas as pessoas em tempo integral nem estas 
estão dispostas a assim trabalhar. É verdade, há uma parcela que trabalha menos tempo 
de forma involuntária, pois sua opção é por empregos em tempo integral e prazo 
indeterminado. Mas não há lugar para todos. 
 
No mundo, cerca de 11% das pessoas (em média) trabalham em jornadas reduzidas e por 
prazo determinado. A principal modalidade é o trabalho temporário (usado para substituir 
empregados fixos ou atender a necessidades inesperadas). Em segundo lugar está o 
trabalho em tempo parcial. Em terceiro, o trabalho intermitente, casual ou por hora 
(ILO, Non-standard employment around the world, Genebra, 2016). 
 
A contratação de pessoal nessas modalidades de trabalho cresce na retomada da 
atividade econômica (depois de recessões), enquanto as empresas aguardam a firmeza 
da demanda para, então, contratar profissionais em tempo integral, a depender ainda das 
tecnologias por elas adotadas. 
 
É claro que uma empresa não vai contratar empregados intermitentes ou casuais para 
fazer atividades que exigem presença contínua. O trabalho intermitente é para atividades 
episódicas e descontínuas. Exemplo: centenas de milhares de garçons no Brasil são 
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contratados pelos restaurantes para reforçar o quadro fixo nos dias de pico de demanda. 
Profissionais contratados dessa maneira ganham de R$ 80 a R$ 150 por cinco horas de 
trabalho nos sábados, domingos e feriados – bem superior ao salário mínimo diário (R$ 
31,23), que é pago por oito horas. Mas as contratações têm sido informais, sem proteções 
trabalhistas e previdenciárias – o que é péssimo para os contratados. 
 
A Lei n.º 13.467/2017 (reforma trabalhista) veio garantir as referidas proteções a vários 
profissionais que trabalham de forma intermitente: enfermeiros, psicólogos, cuidadores, 
manicures, massagistas, fisioterapeutas, paramédicos, personal trainers; atendentes no 
comércio de atacado, varejo e eletrônico; ajudantes em clubes esportivos, hotéis, 
pousadas; e vários outros. 
 
Na economia moderna, é inevitável conviver com as mais variadas maneiras de trabalhar. 
Ao lado do tempo integral (que abriga a maioria dos empregados), há os que trabalham 
por projeto, os intermitentes, os temporários, os casuais, os remotos, os autônomos, etc. 
Assim é o mercado de trabalho. De nada adianta gritar “parem o mundo porque eu quero 
descer!”. Não há lei ou sindicato capaz de obrigar as empresas a contratarem todos os 
seus empregados em tempo integral e por prazo indeterminado. O importante é assegurar 
as proteções indicadas, porque mais precário do que a intermitência são o desemprego, a 
informalidade e a falta de renda. 
 
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, É PRESIDENTE DO CONSELHO DE EMPREGO E 
RELAÇÕES DO TRABALHO DA FECOMERCIO-SP E MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRA 

 
 
 

Juiz ordena readmissão de 117 funcionários em SP 
 
Decisão vai contra reforma trabalhista, que permite demissão em massa sem negociação com 
sindicato; hospital afirma que vai recorrer 
 
Renato Jakitas, O Estado de S.Paulo 
Em ato que contradiz a reforma trabalhista, um juiz do trabalho de São Paulo de primeira 
instância determinou a recontratação de 117 funcionários que, no começo do segundo 
semestre, tinham sido demitidos por uma rede hospitalar em um corte coletivo. A decisão é 
liminar, ou seja, ainda cabe recurso. 
 
A decisão foi protocolada no dia 21 de novembro pelo juiz Elizio Luis Perez, titular da 41.ª 
Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, em São Paulo. O 
magistrado fixou para o dia 4 de dezembro a data para a readmissão da equipe de 45 
fisioterapeutas e 72 profissionais ligados ou não à área de saúde da rede de hospitais 
Leforte. A decisão do magistrado vai contra a nova legislação trabalhista em vigor desde o 
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dia 11 de novembro, que permite demissões coletivas sem acordo prévio com o sindicato. 
O juiz, no entanto, afirma na sentença que o ponto fere a Constituição.  
 
Citando um caso anterior envolvendo funcionários da Embraer, o magistrado afirma que 
“em consequência (da Constituição), fica fixada, por interpretação da ordem jurídica, a 
premissa de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de 
trabalhadores”, escreveu. 
 
Segundo ele, “a ordem constitucional brasileira não permite o manejo meramente unilateral 
das dispensas trabalhistas coletivas, por se tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito 
Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por consequência, a participação 
do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s)”. 
 
A solicitação foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em ação civil pública 
ajuizada em outubro deste ano após denúncias de que um processo de terceirização ilícita 
havia causado dispensas em massa sem negociação coletiva com o sindicato da 
categoria. 
 
Em nota, o hospital diz que a decisão ainda é liminar e que deve recorrer: “O Hospital 
Leforte esclarece que age e sempre agiu em conformidade com a lei e informa que a 
decisão é liminar ainda sem julgamento do mérito.” 
 
 
 

Presunção de hipossuficiência 
 
Como reagirão os juízes do Trabalho chamados a decidir entre o artigo 444 e o novo § único? 
 
*Almir Pazzianotto Pinto, O Estado de S.Paulo 
Diz o artigo 1.º do Código Civil: “Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na órbita 
civil”. E “a personalidade começa do nascimento com vida”, completa o artigo 2.º. Entre o 
nascimento e a maioridade, adquirida aos 18 anos, o homem passa por duas fases: a da 
incapacidade absoluta, encerrada aos 16 anos, e a da incapacidade relativa, perdurável 
dos 16 aos 18. São incapazes, “relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer”, 
os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os 
que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido, “os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo” e “os pródigos” (Código Civil, artigos 3.º e 4.º). O artigo 
5.º conclui: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 
habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 
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Nem sempre foi assim. Segundo o Código de 1916, apenas aos 21 anos a menoridade 
tinha fim. O passar do tempo e a evolução dos costumes levaram o legislador a admitir 
bastarem 18 anos para que o cidadão, homem ou mulher, se torne apto a tomar conta da 
própria vida. A plena capacidade para atos da vida civil poderá ser conquistada, por maior 
de 16 anos, pela emancipação, pelo casamento, por colação de grau em curso superior de 
ensino ou pelo estabelecimento civil ou comercial, se o fizer com economia própria 
(Código Civil, artigo 5.º). 
 
Válidas para a vida civil, as normas de Direito Civil perdem eficácia quando o homem, ou a 
mulher, passa a participar da vida econômica na posição de empregado. O paradoxo legal 
é evidente: torna-se capaz aos 16 anos para ser patrão, mas continua incapaz enquanto 
empregado. 
 
A expressão hipossuficiente não é encontrada na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), pois se oculta no interior do artigo 3.º, que traz a seguinte definição: “Considera-se 
empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário”. O perigo consiste no termo “dependência”. 
O dispositivo estaria melhor dizendo: “Empregado é a pessoa que trabalha de maneira não 
eventual para empregador, mediante salário pago por hora, dia, semana ou mês”. 
 
A CLT, conforme revelado na Exposição de Motivos, adota o princípio da superioridade da 
ordem estatutária sobre os contratos, “porque a liberdade contratual pressupõe a 
igualdade dos contratantes enquanto o Direito Social reconhece, como um fato real, a 
situação desfavorável do trabalhador e promove a sua proteção legal”. Levando ao 
extremo a visão tutelar do mundo do trabalho, equiparou os empregadores no artigo 2.º, 
parágrafo 1.º, e os empregados no artigo 3.º, de tal sorte a não reconhecer distinções 
“relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho 
intelectual, técnico e manual”. O manto tutelar do Estado cobre os assalariados, 
independentemente da qualificação, da função, da posição hierárquica e do salário. 
Houvesse igualdade, prevaleceria o contrato; como a lei presume dependência, predomina 
a tutela. 
 
Hipossuficiente, segundo o Dicionário Aurélio, “diz-se de, ou pessoa que é 
economicamente fraca, que não é autossuficiente”. O termo não é privativo de empregado. 
O microempresário pode ser hipossuficiente, o mesmo sucede com o pequeno agricultor, o 
profissional liberal, a dona de casa, o aposentado pelo INSS, cujos proventos mal lhe 
permitem comprar medicamentos. Nem todo trabalhador, entretanto, deve integrar a 
classe ou categoria dos hipossuficientes, só pelo fato de ser empregado. O diretor 
empregado de instituição financeira, de indústria automotiva, de estatal ou sociedade de 
economia mista por certo goza de condições de vida distintas de alguém economicamente 
fraco. 
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Conquanto seja invisível no texto, a presunção da hipossuficiência é forte o bastante para 
influir em milhões de contratos, alimentar a doutrina e fundamentar decisões da Justiça do 
Trabalho. Muita tinta se gastou no debate sobre a respectiva natureza jurídica, se jurídica, 
econômica, técnica ou social. Prevaleceu, afinal, a doutrina da natureza jurídica. Na 
prática, todavia, em qualquer relação contratual as partes adquirem direitos e contraem 
obrigações. Do mesmo modo que o empregado é obrigado a trabalhar, o empregador tem 
o dever de lhe pagar e de lhe assegurar o conjunto de direitos previstos em lei ou norma 
coletiva. Afinal, quem se subordina a quem? Ambos estão reciprocamente ligados por 
vínculos de direitos e obrigações, sendo incorreto presumir-se a hipossuficiência como 
estado natural e necessário de todo e qualquer empregado. 
 
A Lei n.º 13.467/2017 adotou dois requisitos para limitar a hipossuficiência trabalhista. 
Segundo a redação do parágrafo único acrescido ao artigo 444 da CLT, ganha capacidade 
contratual plena o “empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário 
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social” (R$ 11.062,00). Preenchidas ambas as exigências, deixaria de ser 
hipo e passaria a plenamente capaz, como no Código Civil, habilitando-se à livre 
estipulação das relações individuais de trabalho. O contrato que celebrar, ou as alterações 
contratuais que porventura negociar com o empregador, com fundamento no citado 
parágrafo único, sobrepor-se-ão “às disposições (legais) de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes”, como prescreve o artigo 
444? Estamos diante de radical mudança de orientação legal, aparentemente contrária ao 
espírito tutelar da CLT. Como reagirão os juízes do Trabalho ao serem chamados a decidir 
entre o artigo 444 e o novo parágrafo único? 
 

Em Direito, escreveu experiente jurista, nada pior do que o mal definido. 
 
*Advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
 

Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 
trabalhando 
 
A atividade que mais absorvia crianças de 5 a 13 anos País afora era a agricultura, com quase metade 
dos trabalhadores dessa faixa etária (47,6%), aponta a Pnad Contínua, medida pelo IBGE 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - O Brasil tinha 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos trabalhando 
em 2016, dentro de uma população de 40,1 milhões nessa faixa etária. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram 
divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
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O nível de ocupação - que mede a proporção de ocupados em relação ao total de crianças 
nessa faixa etária - foi de 4,6%, majoritariamente concentrado no grupo de 14 a 17 anos 
de idade. Mesmo que nessa idade mais avançada seja admitido, pela lei, algum tipo de 
trabalho, seja como aprendiz seja como contratado em funções não perigosas, a maioria 
estava irregular, sem carteira assinada, o que também configura trabalho infantil. 
 
Entre as crianças de 5 a 9 anos de idade, aproximadamente 30 mil trabalhavam, enquanto 
no grupo de 10 a 13 eram cerca de 160 mil na condição de pequenos trabalhadores. "Todo 
trabalho de 5 a 13 anos é trabalho infantil a ser erradicado", ressaltou Flávia Vinhaes 
Santos, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
A atividade que mais absorvia crianças de 5 a 13 anos País afora era a agricultura, com 
quase metade dos trabalhadores dessa faixa etária (47,6%), seguida pelo comércio 
(21,4%), serviços domésticos (6,3%) e segmentos como indústria, construção, transporte, 
armazenagem e serviços. "Independentemente de ser cultural ou não, é trabalho infantil e 
tem que buscar ser erradicado", afirmou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE. 
 
O número de horas efetivamente trabalhadas na semana de referência obedeceu a um 
movimento crescente, segundo os grupos de idade, sendo registradas jornadas semanais 
de oito horas, em média, para os menores (de 5 a 9 anos), e de 28,4 horas, em média, 
para os maiores (de 16 ou 17 anos). 
 
A região com a maior proporção de trabalho infantil a ser erradicado, de 5 a 13 anos de 
idade, foi o Norte, com um nível de ocupação da ordem de 1,5% (aproximadamente 47 mil 
crianças), seguida pelo Nordeste, com 1,0% (aproximadamente 79 mil crianças).  
 
O trabalho de 14 a 17 anos foi proporcionalmente maior no Sul, representando 16,6% da 
população desse grupo de idade na região. 
 
"As pessoas de 14 a 17 anos ainda são consideradas crianças, então há restrições ao 
trabalho", explicou Maria Lucia Vieira, gerente da Pnad. 
 
Do total de crianças e adolescentes que estavam no mercado de trabalho em 2016, 34,7% 
eram do sexo feminino e 65,3%, do sexo masculino.  
 
A maioria (64,1%) foi identificada como de pele preta e parda.  
 
Quando observadas outras formas de trabalho, como os cuidados de pessoas ou afazeres 
domésticos, as meninas trabalhavam em maior proporção do que os meninos. 
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Entre os adolescentes em idade de trabalhar, de 14 a 17 anos, a maioria está em situação 
irregular, sem carteira assinada, o que também configura trabalho infantil. Na faixa etária 
de 14 e 15 anos, que permite o trabalho em situação de aprendiz, 89,5% não tinham 
carteira assinada, o que significa trabalho infantil ilegal. Entre os adolescentes de 16 a 17 
anos, autorizados a trabalhar sob condições especiais, como em atividades não perigosas, 
70,8% estão irregulares. 
 
"Isso é trabalho infantil a ser eliminado, porque esse grupo tinha que ter registro em 
carteira. Apesar de ter idade para trabalhar, está trabalhando em situação irregular", 
explicou Flávia Vinhaes Santos.  
 
Evasão escolar.  Apenas um quarto das crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil no País recebia alguma remuneração pela atividade que desempenhavam em 
2016. Os mais velhos eram mais bem remunerados, porém frequentavam menos a 
escola.  
 
A renda média mensal dos pequenos trabalhadores remunerados, com 5 a 17 anos idade, 
foi de R$ 514,00 em 2016. Meninos (R$ 532) ganham mais do que as meninas (R$ 481), e 
os que não estudavam (R$ 645) ganhavam mais do que aqueles que estudavam (R$ 477). 
 
"Provavelmente os que estudam trabalham menos horas do que aqueles que apenas 
trabalham, por isso tinham rendimento menor", explicou Cimar Azeredo, coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
A maioria das crianças, porém, não recebia nada pelo trabalho empreendido. Entre 5 a 13 
anos de idade, apenas 26,0% recebiam remuneração, enquanto no grupo de 14 a 17 anos 
de idade, 78,2% recebiam algum rendimento. 
 
Segundo o IBGE, um dos efeitos perversos do trabalho infantil sobre o desenvolvimento 
das crianças são a entrada tardia na escola e a evasão escolar, além de doenças 
contraídas em função da atividade realizada. 
 
Afazeres domésticos. Metade das crianças e adolescentes brasileiros, um contingente de 
20,1 milhões de pessoas, realizava afazeres domésticos ou era responsável pelo cuidado 
de outras pessoas, como irmãos mais novos, segundo a Pnad Contínua de 2016.  
 
Outras 716 mil crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos realizavam trabalho 
na produção para o próprio consumo da família. 
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Os afazeres domésticos ou cuidados de pessoas compõem uma definição mais ampla de 
trabalho infantil, dado que essas tarefas podem estar em conflito com a educação formal, 
sendo executadas em horário prolongado ou sob condições perigosas, segundo o IBGE. 
 
"Às vezes esse trabalho infantil fica disfarçado. É uma forma de tentar captar essas 
crianças que trabalham cuidando de irmãos mais novos, fazendo serviços domésticos. As 
famílias não veem como um trabalho, mas, às vezes, a criança fica o dia inteiro cuidando 
da irmã mais nova e não consegue estudar por isso", explicou Maria Lucia Vieira, gerente 
da Pnad. 
 
Entre as crianças e jovens que trabalhavam na produção para o próprio consumo, 91,6% 
estavam na escola.  
 
A desagregação por região mostra que o Norte tem os maiores porcentuais de crianças e 
adolescentes realizando trabalho na produção para o próprio consumo, seguido pelo 
Nordeste. 
 
Das 20,1 milhões de crianças e adolescentes que realizavam trabalho relacionado com 
cuidados de pessoas ou afazeres domésticos (50,2% do total da população na faixa etária 
de 5 a 17 anos), 95,1% eram estudantes.  
 
No Sul e no Centro-Oeste, a proporção de jovens atuando em afazeres domésticos era 
maior do que a média nacional, com 60,5% e 55,1% do total da faixa etária, 
respectivamente. 
 
A média de horas semanais destinadas a esse trabalho para uso final próprio (produção 
para o próprio consumo, afazeres domésticos e cuidados de pessoas), no caso das 
crianças, foi de 8,6 horas no Brasil em 2016.  
 
A região Nordeste foi a que apresentou maior tempo médio de dedicação a essas tarefas, 
9,8 horas.  
 
"As crianças que já trabalhavam realizaram mais outras formas de trabalho do que as que 
não estavam ocupadas", disse Maria Lucia, gerente da Pnad. 
 
Entre as crianças e adolescentes que estavam ocupadas em atividades econômicas, 
72,3% também trabalharam simultaneamente na produção para o próprio consumo, 
afazeres domésticos e cuidados de pessoas. 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 30/11/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 

Supremo proíbe extração e uso do amianto crisotila em todo o país  
 
Por Beatriz Olivon e Chiara Quintão 
O amianto crisotila (asbesto branco) está proibido em todo o país. Ontem, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) colocou um ponto final na discussão ao definir a abrangência de 
decisão anterior que havia declarado inconstitucional o artigo 2º da Lei federal nº 9.055, de 
1995.  
 
O dispositivo permitia a extração, industrialização, comercialização e distribuição do 
produto.  
 
A decisão pode afetar os planos do Grupo Eternit, que anunciou esta semana que vai 
suspender, até o fim de 2018, o uso do amianto na fabricação de qualquer produto. Porém, 
pretendia continuar a extrai-lo, por meio da controlada Sama, para exportação a países 
que permitem a matéria-prima. 
 
Para o presidente da Eternit, Luís Augusto Barbosa, não ficou claro se a extração do 
amianto crisotila está proibida. No entendimento de Barbosa, o artigo 2º regulamenta o uso 
do crisotila, mas nenhum outro artigo proíbe a extração.  
 
De acordo com ele, essa questão e outras dúvidas só serão esclarecidas por meio de 
embargos de declaração, assim como a possibilidade de uma eventual modulação, que foi 
negada na sessão.  
 
Ontem, os ministros deram efeito vinculante e "erga omnes" (para todos) à declaração 
"incidental" de inconstitucionalidade da norma federal.  
 
A decisão foi dada no julgamento da lei fluminense nº 3.579, de 2001, que determina a 
substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham 
asbesto no Estado do Rio de Janeiro.  
 
No julgamento anterior, de agosto, não havia ficado claro se a declaração proibia o uso do 
amianto em todo o país. Advogados e mesmo ministros manifestaram entendimentos 
diferentes sobre a abrangência da decisão.  
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O problema surgiu porque a declaração foi feita em julgamento que considerou válida lei 
do Estado de São Paulo que proibia o uso da crisotila.  
 
Antes, a validade da lei federal chegou a ser julgada em uma ação própria. Mas apesar de 
maioria contrária, não houve quórum suficiente para derrubá-la.  
 
"A pergunta que se fez desde o julgamento passado é: afinal, pode ou não pode a 
crisotila?", questionou o ministro Alexandre de Moraes, levantando a discussão na sessão 
de ontem. Os ministros debateram mais o alcance da decisão do que a validade da norma 
fluminense em si.  
 
"Não houve a retirada do artigo 2º do ordenamento jurídico" , afirmou Moraes. Ainda 
segundo o ministro, ao derrubar o artigo, o Supremo estaria, na verdade, deixando o uso 
do amianto sem restrições nos Estados em que não houvesse lei.  
 
Já o ministro Edson Fachin afirmou que "não há dúvida" que por maioria qualificada o STF 
incidentalmente declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei federal. "Esse é um fato 
jurídico normativo inequívoco e logo apto a declarar inconstitucionalidade", afirmou.  
 
O ministro Dias Toffoli reforçou que a decisão tomada em agosto tem eficácia "geral, 
plena, para todo o território nacional e não apenas em relação ao Estado de São Paulo 
[legislação julgada no caso concreto]". Os ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes se 
manifestaram no mesmo sentido.  
 
Depois de um longo debate, decidiram seguir orientação proposta pelo ministro Gilmar 
Mendes. Ele afirmou que há muito tempo o Supremo já não observa a determinação do 
artigo 52, X da Constituição, que diz caber ao Senado suspender a execução de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva da Corte. Assim, caberia a declaração 
incidental com efeito vinculante e "erga omnes".  
 
Os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello ficaram vencidos. "O Congresso 
Nacional não poderá legislar repetindo a lei declarada inconstitucional" , ponderou o 
ministro Marco Aurélio Mello.  
 
Havia outras ações sobre o tema na pauta, mas não foram julgadas por falta de tempo. 
Depois da decisão, o ministro Luiz Fux questionou se com o entendimento pela 
inconstitucionalidade do dispositivo federal os relatores não poderiam decidir 
monocraticamente. A presidente da Corte afirmou que não seria possível nas ações que já 
foram pautadas para o Plenário, referentes a leis que proíbem a produção, comércio e uso 
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de produtos com amianto nos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul e no 
município de São Paulo.  
 
Ao final do julgamento, o advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Indústria chegou a pedir a modulação dos efeitos da decisão, para tentar fixar um limite 
temporal. Porém, o pedido não foi considerado pela ministra Cármen Lúcia. Os ministros 
Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski não participaram da sessão. 
 
 
 
 
Adicional noturno  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) absolveu o Consórcio Grupo Isolux Corsan-Engevix 
de pagar a um encarregado de obras adicional noturno sobre as horas trabalhadas após 
as 5h da manhã.  
 
Ele trabalhava das 3h às 13h, e a atividade noturna, nessa circunstância, é das 22h às 5h, 
conforme a CLT.  
 
Apesar de a jurisprudência do TST manter o adicional sobre as horas diurnas quando há 
prorrogação das atividades, os ministros da 2ª Turma entenderam que, no caso (RR-
11602-57.2015.5.03. 0097), a extensão é indevida, pois a maior parte do serviço ocorria 
em horário diurno.  
 
No processo, o encarregado relatou que trabalhava para o consórcio na duplicação de 
trechos da BR-381 em Minas Gerais, e, na ação judicial, pediu a incidência do adicional, 
previsto no artigo 73 da CLT, também no período de 5h até 13h.  
 
O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) deferiram o 
pedido, com base no parágrafo 5º desse artigo, que aplica a remuneração maior às 
situações de prorrogação da atividade noturna.  
 
O TRT, no entanto, alterou a sentença para não aplicar, no serviço realizado após as 5h, a 
hora reduzida atribuída ao trabalho à noite (parágrafo 1º). 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 30/11/2017) 


